ArbA
Protokoll
Generalforsamling i Arba AS ble holdt i Bærum Rådhus i Bærum Kommune 3. j uni 2020
Til stede:
Aksj onærer:

Ordf ører Lisbet h Hammer Krog, Bærum kommune
Med dett e var samt lige aksj onærer represent ert .
Styret :

Fra st yret møtt e st yreleder. Eieren godkj ent e generalforsamlingen som lovlig satt og den ble
gjennomført i henhold t il innkalling og dagsorden.
Dessut en møtt e:

Trond H. Gabrielsen, adm. direkt ør i Arba AS.
1. Valg av mot eleder
Lisbet h Hammer Krog ble valgt t il møt eleder.
2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkj ent .
3. Valg av person som sammen med møt elederen undert egner prot okollen
Wilhelm Frydenberg ble valgt t il
møt eleder.

a undert egne prot okollen sammen med

4. Forslag t il endring av vedt ekt enes § 9

a

Det ble vedt at t endre vedt ekt enes $ 9 fra «Selskapet s overskudd skal forbli i
bedrift en og disponeres t il formål som st yrker den fremt idige drift » t il
«Selskapet s overskudd skal forbli i bedrift en og disponeres t il formål som st yrker
den fremt idige drift . Aksj onærene kan ikke ta ut utbytte fra selskapet.»
5. St yret s årsberet ning 2019
St yret s årsberet ning ble godkj ent .
6. Fast sett else av result at regnskap og balanse for 2019
Result at regnskap og balanse ble godkj ent . Årsregnskapet er gjort opp med et
overskudd på kr 718 588,-. Overskuddet overføres t il annen egenkapit al.
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7. Gjennomgang av revisjonsberet ningen
Revisors beret ning ble t att t il ett erret ning.
8. Godkjennelse av revisors godt gjørelse for 2019
Revisors godt gj ørelse på kr 147 740,- ble godkj ent .
9. Godkjennelse av godt giorelse til st yret for 2019 og f astset t else av st yret s
godt gir el se for 202Q,
St yret s godt gjørelse for 2019 ble godkj ent og er følgende: st yreleder kr. 90 000 og
t il hvert av medlemmene kr. 40 000. For 2020 fast sett es de samme sat sene for
st yregodt gjørelse som for 2019. Møt ehonorar for varamedlemmer opprett holdes
med kr 2 000 pr møt e.
10. Valg av medlemmer t il st yret
Mari Hj emdal og Hart vig M unt he-Kaas var på valg og i t råd med Eierut valget s
anbefaling ble begge gj envalgt som st yremedlemmer for 2 år. Elisabet h Rust and
var foreslått som nytt st yremedlem og hun ble valgt som st yremedlem for 2 år.
St yret best år dermed av f ølgende aksj onærvalgte medlemmer:
Styremedlemmer:
1. Wilhelm Frydenberg, Bærum - st yreleder
2. Elis abeth Rust and, Bærum - st yremedlem
3. Bj ørn Røed, Bærum - st yremedlem
4. Kirst i M argret he M ort ensen, Hosle - st yremedlem
5. Mari Hj emdal, Jar - st yremedlem
6. Hart vig M unt he-Kaas, Sandvika - st yremedlem

11. Følgende medlemmer valgt av og blant de ansat t e:
Sven Vogt, st yremedlem
M ariann Rasmussen, st yremedlem

Sandvika, 3. j uni 2020

Lisbet h Hammer Krog

Arba AS
PB 128, 1309 Rud
Baker Østbys vei 10, 1351 Rud

+47 67 17 74 40
firmapost@arba.no
www.arba.no

Bankgiro 1627 07 23903
Foretaksreg.: NO 829 987 112 MVA

